
 
 
 
 
 

 
Vážení přátelé, kolegové,  

uhraďte včas čl. příspěvek a časopisy podle níže uvedené tabulky a to nejpozději do 
31.prosince 2010 ! Děkujeme! Oceňte naše snažení a pokud jste 
korespondenčním členem, přispějte v dobrovolné výši. Pokud máte vše splněno, 
překontrolujte, zda máte všechna čísla ZAZ, Cesty psychotroniky do č. 5/2010.   
 

Dne 6.11.2010 se v Praze konal Sněm KPUFO a Kongres ČsAAA. Celodenní 
jednání bylo plné zajímavých informací, přednášek, besed a setkání. Přijaté 
dokumenty jsou na webu KPUFO.CZ.  

 

UFO A AAJ 
 

 
Ve čtvrtek 18.11.2010 v 19.45 SEČ došlo k pádu velkého kusu ledu z oblohy na 
střechu domu v obci Ohrazenice u Moravských Budějovic. Předchozí případy viz : 
KPUFO Plzeň, http://www.kpufo.cz/wps/led.htm, KPUFO Sokolov - 
http://www.kpufo.cz/wso/udasok1.htm.   
 
Společně s Projektem Záře připravujeme společný program UFO-MEMORY.CZ a 
UFO-MEMORY.SK. Pište na naši adresu – do předmětu pište „UFO-MEMORY“ ! 
Chcete-li pomoci a napadá–li Vás, koho oslovit, kam napsat, případně byste mohli 
jinak pomoci, napište !  

 
 

POMOZTE 
 

 
Stále se uvádí, že zvíkovská věž Markomanka je jakousi obdobou římských 
strážních věží na Dunaji. Ví někdo, jak taková věž vypadá, existuje foto, navštívil jí 
někdo ? Napište!  
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KPUFO SLOVENSKO 
 

Prvé číslo Azimutu záhad, časopisa slovenských bádateľov si možete stiahnúť tu: 
http://www.kpufo.eu/sk/?p=1800 * Pokial chcete prispiet, napište na 
slovensko@kpufo.cz. Martin Toth, KPUFO Slovensko    

 

AKCE 
 

 

KPUFO Plzeň - Chcete si pohovořit o nějakém problému z 
oblasti anomálních jevů? Čeká Vás zajímavý program! Přijďte 
na setkání s plzeňskými členy KPUFO do restaurace Long Feng 
na Americké tř. (u pomníku). Setkání se koná od 18:00 
každou první středu v měsíci, tedy : 5.1.2011 - UFO v 
minulosti a současnosti * 2.2.2011 - megality a menhiry 
v ČR a ve světě * 2.3.2011 - archeoastronautické 
záhady. Vstup volný. Budete-li mít zájem dojít, oznamte to 
včas, z důvodu kapacitní přípravy prostorů. Těšíme se na Vás 
! Jiné aktuální otázky projednáme a sejdeme se s Vámi podle 
potřeby. Pište na adresu kpufo@atlas.cz.  

 
FFC - Zasedání FFC se bude konat 22.ledna 2011 v Praze. Máte-li zájem se stát 
členem a zúčastnit se, pište na purlab@iol.cz.  
Sfinga na Housce bude v sobotu 28.5.2011 s přespáním do 29.5.2011 
(původně mělo být 21.5.) Rezervujte si termín. J. Purkrt, předseda. 

 

INZERCE 
 

 
DVD z archivu KPUFO 
X27 - Možnosti psychotroniky (1990) GPZ (1990) – 30 Kč  
X61 - Tunguzská katastrofa. Ruský dokument, 24.2.2009 – 53 min., Slavné 

meteority, ČR dokument , 24.2.2009 – 30 Kč 
X66 - Znamení Armagedonu. Dešifrování minulosti 2012 (1-5 dílů) dok. film – 

angl., české titulky (.AVI po 0:10 h.) – 30 Kč 
X67 -  Bitva extrasenzov (rusky) 9 dílů po 50 min. o zkouškách psychotroniků – 

30 Kč 
X98 - Virgulia Merkulialis – unikátní film AMU z roku 1978 o proutkařích a 

proutkaření. (!) – 25 min. – 30 Kč  
Zájemci o sovětskou a ruskou bojovou techniku – stáhněte si 140 dílů ruského 
dokumentárního seriálu „Udarnaja sila“ ze stránek - 
http://lvisingr.czweb.org/udarnaja.html. Dosud nezveřejněné záběry různé 
techniky, experimentálních zbraní, rozhovory s konstruktéry, to vše zasazeno do 
historického kontextu. Pokud byste měli problém se stahováním nebo máte 
omezenou kvótu, napište, které díly chcete, zašleme Vám je. (1 DVD – 9-10 dílů, 
vše se vejde asi na 15 DVD).   

 

 
Právě vychází – nepřehlédněte ! 

 
Pavel Kroupa: Kameny krve a víry 1. Karpana, Praha 2010, 
280 (140 stran fotografie, nákresy). Problematikou menhirů a 
starých osídlení v evropském měřítku se Pavel Kroupa zabývá 
řadu let. Není to žádný snílek, ale snaží se 
o racionální vysvětlení, podložené i svými 
vlastními výzkumy. Nedílnou součástí 
publikace jsou i jedinečné letecké snímky 
popisovaných lokalit dosud nepublikované, 
které pořídil sám autor. 

http://www.karpana.cz/knihy/kameny-
krve-a-viry-1/ - O knihu pište na: 
http://www.karpana.cz/kontakt/ 

Ivan Mackerle: „Tajemství pražského golema“, 
vydanou nakladatelstvím CaD Press Bratislava, 
http://www.cadpress.sk/golem.htm  
 
 
 

Připomínáme, nezapomeňte uhradit čl. příspěvek KPUFO, ČsAAA a 
předplatné našich tiskovin na rok 2011: 

Čl. př. KPUFO Čl. př. ČsAAA Časopis 
ZAZ 

Časopis CP Celkem 

Řádný min. 120 Kč 120 Kč 190 Kč 90 Kč 520 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč 190 Kč X 430 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč X 90 Kč 330 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč X X 240 Kč 
Řádný min. 120 Kč X 190 Kč X 310 Kč 
Řádný min. 120 Kč X X 90 Kč 210 Kč 
Řádný min. 120 Kč X X X 120 Kč 

Bez řádného členství 120 Kč 200 Kč 120 Kč 440 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč 200 Kč X 320 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč X 120 Kč 240 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč X X 120 Kč 
Bez řádného členství X 200 Kč 120 Kč 320 Kč 
Bez řádného členství X X 120 Kč 120 Kč 
Bez řádného členství X 200 Kč X  200 Kč 

 
 
Informační bulletin KPUFO - interní materiál Klubu psychotroniky a UFO, o.s. Vydává se jednou 
za 2 měsíce v počtu rovném počtu členů. Připomínky, náměty a korespondenci, vzkazy a inzerci 
zasílejte na adresu KPUFO nebo na tel.: Klub psychotroniky a UFO, o.s., IČO : 45334871 – 
Borská 19, 320 22 Plzeň – 371 121 589 * Internet: http://www.kpufo.cz * kpufo@kpufo.cz. 
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 
174472622/0300. (Uzávěrka 10.12.2010)  

 


